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Με το τέλος αυτού του χρόνου και πα-
ρακολουθώντας κάθε πνευµατική, 
καλλιτεχνική και αξιόλογη προ-

σφορά στην  παροικία µας, βαθµολογήθη-
κε ο καθένας και κέρδισε την θέση που του  
πρέπει.

Ας σταθούµε όµως εδώ να δώσουµε µια 
ιδιαιτερότητα στην προσφορά του Θεάτρου 
Τέχνης Αυστραλίας  που εφέτος εντυπω-
σίασε και για τον χρόνο που πέρασε µας 
έδωσε ένα πλούσιο θεατρικό ρεπερτόριο 
που ικανοποίησε όλους. Από κωµωδίες, 
κλασικά έργα, τραγωδίες… έξοχες παρα-
στάσεις µε ερµηνείες  επαγγελµατικού 
επιπέδου.

Το Θέατρο Τέχνης Αυστραλίας, µε ιδρυ-
τή και σκηνοθέτη τον Σταύρο Οικονοµίδη, 
κατάφερε να δηµιουργήσει ένα ιδανικό 
κυκλικό θεατράκι, το ‘Μαντουρίδειο Θέα-
τρο’. Έχει στελεχωθεί µε άξιους ηθοποιούς 
και συνεργάτες και συνεχίζει να προσφέ-
ρει ότι το καλύτερο  στην παροικία µας.  

∆εν θα γίνει ανάλυση όλων των έργων 
που παρουσιάστηκαν και που το καθένα 
άφησε άριστες εντυπώσεις…  θα σταθού-
µε στο τελευταίο που έκλεισε ο κύκλος της 
χρονιάς θριαµβευτικά µε την συγκλονι-
στική τραγωδία του Σοφοκλή, Οιδίπους 
Τύραννος.

∆εν είναι στις προθέσεις µας να γίνει 
εξαντλητική πληροφόρηση ή ανάλυση, 
που είναι απέραντη για την αρχαία Ελ-
ληνική τραγωδία και για τα θέµατα που 
αφθονούν µέσα από αυτήν.

Αφήσαµε αυτόν  τον χείµαρρο των αι-
σθηµάτων και αναφερόµαστε στο σπου-
δαίο επίτευγµα και την ικανοποίηση που 
νοιώσαµε παρακολουθώντας την διδαχή 
επί σκηνής της τραγωδίας του Σοφοκλή 
Οιδίπους Τύραννος σε σκηνοθεσία Σταύ-
ρου Οικονοµίδη.

Μπαίνοντας κανείς  στο κυκλικό θεα-
τράκι βλέπει το απλό αλλά καλοστηµένο 

σκηνικό, αµέσως νοιώθει δέος και διάθε-
ση για ένα ταξίδι  σε άλλους  τόπους  και 
χρόνους που θα τον µεταφέρουν οι υπο-
κριτές.

Έναρξη!... Ένας απόκοσµος και παράξε-
νος ήχος και από τις πρώτες στιγµές έχεις 
µεταφερθεί στο παλάτι του Οιδίποδα στην 
Θήβα και µε το µπάσιµο του χορού, νοιώ-
θεις τις αισθήσεις σου να απογειώνονται… 
µάτια, αυτιά, ψυχή γίνονται αποδέκτες 
των συναισθηµάτων που εκπέµπουν από 
την τραγική αυτή και πλούσια διδαγµάτων 
τραγωδία του Σοφοκλή. Μια συγκλονι-
στική τραγωδία, µια εξαίσια σκηνοθεσία 

µε ωραιότατα σκηνικά και κουστούµια µε 
θαυµάσιες ερµηνείες από όλους τους ηθο-
ποιούς και πλαισιωµένο µε την ζωντανή 
µουσική του Ντιτζιριντού, ήταν όλα τα συ-
στατικά που χρειαζόντουσαν για µια µαγι-
κή παράσταση… και πράγµατι απολαύσα-
µε µία τέτοια βραδιά. Τα πάντα αρχίζουν 
να κινούνται ρυθµικά στον   ήχο του Ντι-
τζιριντού και ένας ένας οι κορυφαίοι µας 
προετοιµάζουν για αυτά που θα έρθουν. 
Επιβλητική η εµφανίσει του Οιδίποδα από 
την πρώτη κιόλας στιγµή. ∆εν υπάρχει αµ-
φιβολία ότι ένας τέτοιος ρόλος χρειάζεται 
έναν έµπυρο και ταλαντούχο ηθοποιό ο 

οποίος να έχει ‘γερά κότσια’ και πολύ όρε-
ξη για δουλειά. Ο ∆ιονύσης Μεσσάρης 
που τον ξέρουµε από άλλες επιτυχηµένες 
εµφανίσεις του, αυτή τη φορά τα έδωσε 
όλα! Άριστος στον ρόλο του Οιδίποδα, 
έπαιξε  µε όλα τα κύτταρα του σώµατος  και 
της ψυχής του και κατάφερε να συγκινήσει 
τους  πάντες.

Ο Ακής Καστελλορίου ερµήνευσε θαυ-
µάσια τον ρόλο του  Κρέοντα! Ο Ακης ει-
ναι ένας ξεχωριστός ηθοποιός που µαγεύ-
ει κάθε φορά που βρίσκεται στην σκηνή . 
Στον ρόλο του Κρέοντα µας  χάρισε στιγ-
µές που µονό ένας φτασµένος ηθοποιός 
µπορεί να προσφέρει.

Ο Γιώργος Καζούρης από τους βετερά-
νους ηθοποιούς της παροικίας µας, ήταν 
θαυµάσιος και στους δυο ρόλους που ερ-
µήνευσε… τον ιερέα και τον Κορίνθιο βο-
σκό. Η παρουσία του πάντα και ιδιαίτερα 
τώρα είναι σηµαντική . 

Ο Φώτης Λαρεντζάκης στον απαιτητικό 
ρόλο του Τειρεσία ήταν αυτος που επρεπε! 
Επιβλητικός και δυναµικός… θα περιµέ-
νουµε να τον απολαύσουµε και πάλι στο 
µέλλων.

Η Μέλπω Παπαδοπούλου ήταν απολαυ-
στικότατη στον τραγικό ρόλο της Ιοκάστης. 
Την Μέλπω την ξέρουµε για την  µακρο-
χρόνια προσφορά της στο θέατρο. ∆εν 
κέρδισε τον τίτλο της ‘κυρίας του θεάτρου’ 
έτσι εύκολα … Ένα αστείρευτο ταλέντο 
που προσαρµόζεται πάντα σε κάθε ρόλο, 
µικρό ή µεγάλο.

Ο Βασίλης Σαραφίδης που παίζει µόνο 
για δεύτερη φορά, εντυπωσίασε µε την 
ερµηνεία του στο ρόλο του θεράποντα βο-
σκού. ∆ούλεψε, όπως  φάνηκε, πολύ και 
κράτησε θαυµάσια τον ρόλο του. 

Ο Χάρης Τσαβάλας ο ταλαντούχος νέος, 
που ξεκίνησε από το ‘νηπιαγωγείο’  του 
Θεάτρου Τέχνης στα πέντε του µόλις χρό-
νια και µυήθηκε στην υποκριτική  τέχνη. 
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